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1.) Karikázza be a helyes megoldást: 
Bírósági jegyzőkönyv: 
 kijavítható kézírással 
 kézírásos formában is elkészíthető 
 kijavítható kézírással, de a sorok közé nem szabad írni 
 a kiegészítést a tanács elnökének már nem kell aláírnia 
 
2.) A bíróságon hiányosan adják be az iratot 
 az átvételt megtagadja  
 felszólítja az azonnali hiánypótlásra 
 felszólítja hiánypótlásra 
 tájékoztatás nélkül átveszi az iratot 
 
3.) Mi nem minősül befejezett ügynek? 
 az eljárás felfüggesztése 
 az eljárás félbeszakadt 
 még nem hozott a bíróság ügydöntő határozatot 
 más ügyhöz történő egyesítés 
 
4.) A tanú zártan kezelt iratai 
167. § (1) Ha a fél a tényállításait tanúkkal kívánja bizonyítani, meg kell jelölnie a bizonyítani kívánt tényeket 
és be kell jelentenie a tanúk nevét és idézhető címét. 
 
(2) A tanú (1) bekezdésben meghatározott adatait a keresetlevélben vagy más beadványban, illetve a 
tárgyaláson kell bejelenteni. 
 
(6) A bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet is kötelezheti a tanú nevének és idézhető címének a (3), 
illetve (4) bekezdésben meghatározott módon történő bejelentésére, ha a bizonyító fél valószínűsíti, hogy az 
általa nem ismert tanút az ellenfél ismeri vagy ismernie kell. Ebben az esetben a tanú személyi adatainak 
zártan kezelésére vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanú zártan kezelt 
személyi adatait a bizonyító fél sem ismerheti meg, és az adatok zártan történő kezelését a 172. § (4) 
bekezdésében meghatározott eseteken kívül csak akkor lehet megszüntetni, ha a bizonyító fél időközben egyéb 
úton megismerte a tanú személyi adatait. 
 
5.) Irat csatolás ügyek egyesítése esetén 
 csatolás vagy egyesítés időpontja feltüntetése szükségtelen 
 a csatolást a bírósági titkár utasítására is lehet megtenni 
 a legkorábbi ügyhöz 
 
6.) Mi a kiadmány, mit kell rajta feltüntetni? 
Kiadmány: A már felülvizsgált végleges kiadmány-tervezet jóváhagyott, letisztázhatóságát, elküldhetésének 
engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről. 
 
Kiadmány az ügyekben való intézkedés kiadmányozott, letisztázott, hiteles formában továbbítandó irata 
38. § (1) A kiadmányon fel kell tüntetni a bíróság megnevezését, az ügyszámot, szükség esetén a tanács elnöke 
vagy tagja által megjelölt szöveget, a tanács elnökének és tagjainak nevét, az „s. k.,” toldattal, az eredeti 
keltezést, továbbá azt el kell látni a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával. 
 
(2) A külföldi felhasználásra szánt bírósági iraton a bíró, vagy a bírósági alkalmazott aláírását és a bíróság 
pecsétjét a bíróság elnöke vagy elnökhelyettese az aláírásával, a hitelesítés időpontjának feltüntetésével és a 
bíróság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. 
 
(3) A hitelesítési záradék szövege a következő: „... (név) aláírását és a bíróság körbélyegzőjének lenyomatát 
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hitelesítem.” 
 
7.) Olyan küldemény érkezett, ami készpénzt tartalmaz. Milyen esetekben kell ugyanúgy eljárni? 
- jegyzőkönyv felvétele, címletes jegyzék készítése => átadni a gazdasági hivatalnak. 
Így kell még eljárni pl.: ékszer, kötvény, takarékbetétkönyv érkezése esetén is. 
 
8.) Ismertesse a beadványok átvételét (Büsz.23.§) 
23. § (1) Az ügyféltől a beadványt a felvilágosításra megállapított időben az irodavezető vagy az e feladattal 
megbízott személy veszi át. A felvilágosítási időn kívül az ügyfél beadványait a bíróság bejáratánál lévő, zárt 
gyűjtőszekrényben helyezheti el. A gyűjtőszekrényt a hivatali munkaidő végén minden esetben, továbbá a 
szükséghez képest naponta többször is ki kell üríteni. 
 
(2) A postán érkezett vagy más hatóságtól kézbesítővel (hivatali kézbesítés) küldött iratot - munkaidőben - a 
bíróság elnöke által kijelölt személy veszi át, akinek a gyűjtőszekrény kiürítése is feladata. 
 
(3) A küldeményt átvevő személy sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét mind az átvételi 
elismervényen, mind a borítékon megjelöli. A postai úton érkező sérült, könyvelt küldemény átvételéről 
jegyzőkönyvet készít, és azt a küldemény tartalmához csatolja. 
 
(4) Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével ismeri el az 
átvételt, az „azonnal” és a „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal jelöli meg a 
kézbesítő okmányon és a borítékon is. 
 
(5) A személyesen benyújtott beadványt átvevő személy a beadvány felzetén vagy a megszövegezett 
elismervényen az érkezés megjelölésére szolgáló bélyegzővel igazolja az átvételt, és ha már rendelkezésre áll, 
rájegyzi a lajstromszámot is. Az ügyfél kívánságára szóban előterjesztett kérelem jegyzőkönyvbe foglalásáról 
elismervényt kell adni, vagy átadni részére a felvett jegyzőkönyv egy hitelesítetlen másolati példányát. 
 
9.) Ön bírósági dolgozó, írjon egy hivatalos levelet... 
Feladó, ügyszám, hivatkozási név, lajstromszám, dátum, … 
 
10.)  Zárt tárgyalásról készült jegyzőkönyv adható: 
 csak a tárgyaláson való részvételre jogosult személynek vagy képviselőjének adható 
 csak a tárgyaláson való részvevők a jogosult személyek 
 nem adható senkinek 
 csak a tanács elnökének 
 
11.)  Folyamatban lévő ügy iratait.. 
 el lehet küldeni másik hatósághoz 
 el lehet küldeni, csak ha az ügyfél hozzájárul 
 csak bírói utasításra 
 nem lehet, mert szolgálati titok 
 
12.)  Zárt adatról illetve kísérő iratról felvilágosítás adható: 
 másolatot kiadni nem lehet, arról felvilágosítás nem adható, kivétel az ügyésznek és annak, aki az 

ügyben maga is zárt adatkezelő 
 más kiadmányról nem lehet, de arról felvilágosítás adható 
 sem másolat, sem felvilágosítás nem adható 
 ha az adatkezelő hozzájárul, adható felvilágosítás. 
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13.)  Bírósághoz érkezett beadványon fel kell tüntetni.. (Pp.93.§) 
 bíróság, felek neve, lakóhelyük, per tárgya, folyamatban lévő ügy száma 
 bíróság, felek neve 
 címek 
 
14.)  Postai úton megküldött bírósági iratok esetében  
 a bírósági iratokat nem lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta 
 a bírósági iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az 

átvételt megtagadta 
  
15.) Ön a bírósági ügyfélszolgálaton dolgozik. Az ügyfél tárgyaláson kívül kérelmet szeretne benyújtani és 

önhöz, mint ügyintézőhöz fordul. Tájékoztassa az ügyfelet és ismertesse az eljárás menetét. (Büsz.7.§) 
(hatáskör, illetékesség) 

Hatáskör: Az határozza meg, hogy az ügyben melyik szintű bíróság jogosult eljárni.  

Illetékesség: Adott szintű bíróságok közül területileg melyik járhat el.  

 általános illetékesség: alperes lakóhelye v. székhelye szerinti bíróság az illetékes 
 alávetéses illetékesség: az általános illetékességi okok mellett a felek maguk is rendelkezhetnek az 

illetékességről. 
 kizárólagos illetékesség: Jogszabályon vagy a felek kikötésén alapuló bíróság illetékes, más bíróság nem 

járhat el, nincs vagylagosság. 
A bíróság elnöke által, erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben, a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél 
által szóban előterjesztett kérelmet a bíróság elnöke által kijelölt bíró, bírósági titkár, bírósági fogalmazó vagy 
bírósági ügyintéző foglalja jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyv az ügy alapos és gyors elintézését elősegítő adatot 
tartalmaz.  
Ha az ügyfél által előterjesztett kérelem elintézésére másik bíróság rendelkezik hatáskörrel vagy 
illetékességgel, vagy ha a kérelem más bíróság előtt folyamatban lévő ügyre vonatkozik, a bíróság a - 
lajstromozást követően – az illetékes bíróságnak küldi meg.  
Ha az ügyfél által előterjesztett kérelem nem tartozik bírósági útra, a kérelemről nem kell jegyzőkönyvet 
felvenni, de az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a kérelem elintézése melyik bíróságra tartozik.  
 
16.)  Írja le 20.Bf.5264/2011/2. számú ügyirati szám egyes részei mit jelentenek. 
bíró szám, a betű az ügyszakot jelöli, lajstrom szám, évszám, alszám. 
 
 
17.)  Ismertesse a hiánypótlási eljárás és lehetséges jogkövetkezményeit. (Pp. 95.§) 
95. § (1) A bíróság a beadványt legkésőbb a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül 
megvizsgálja és annak alapján intézkedik. 
 
(2) Ha a beadvány nem felel meg a törvény rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra 
szorul, az elnök a beadványt rövid határidő kitűzésével s a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a félnek 
visszaadja, és egyben figyelmezteti, hogy ha a beadványt újból hiányosan adja be, a bíróság el fogja utasítani, 
illetőleg hiányos tartalma szerint fogja elintézni. 
 
(3) Ha az illeték lerovására kötelezett felet az illetékfeljegyzési jog vagy az illetékmentesség nem illeti meg, és 
a fél az illetéket egyáltalán nem vagy csak hiányosan rója le, a felet azzal a figyelmeztetéssel kell felhívni az 
illeték lerovására vagy a hiányzó illeték pótlására, hogy ha a beadványt újból az illeték lerovása, illetőleg 
pótlása nélkül nyújtja be, a bíróság azt el fogja utasítani. 
 
(4) Az elnök a helyben lakó felet a beadvány hiányainak pótlása végett maga elé is idézheti. 
 
(5) Ha a fél a beadvány hiányát a kitűzött határidő alatt pótolja, a beadványt úgy kell tekinteni, mintha már 
eredetileg is helyesen adta volna be. 
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18.) Ön bíróságon dolgozik. Ismertessen legalább 5 esetet, amikor befejezettként kell kezelni az ügyiratot. 
 félbeszakadt az eljárás 
 felfüggesztették az eljárást 
 tárgyalás mellőzésével hoztak büntetést kiszabó végzést 
 van ügydöntő határozat 
 szünetel az eljárás 
 más ügyhöz egyesítették az iratot, vagy áttételről döntöttek. 
 
19.) Ismertesse, hogy milyen kötelező tartalmi elemeket kell tartalmaznia a keresetlevélnek. 
 eljáró bíróság megnevezése 
 felek neve, lakcíme, képviselő adatai 
 érvényesíteni kívánt jog 
 azok az adatok, tények, amelyekből a hatáskör, illetékesség megállapítható 
 határozott kérést a tárgyra. 
 
121. § (1) A pert keresetlevéllel kell megindítani; a keresetlevélben fel kell tüntetni: 
a) az eljáró bíróságot; 
b) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; 
d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; 
e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem); 
f) 
 
(2) A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a 
felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapításához, 
valamint, amely a hivatalból figyelembe veendő egyéb körülményeknek az igazolásához szükséges, kivéve, ha 
az adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a keresetlevélben utalni kell. 
 
(3) Kötelező jogi képviselet esetében a keresetlevélhez csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását, illetve a 
képviseleti jogot igazolni kell. 
 
(4) Ha a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt folyamatban, a keresetlevélben erre utalni kell. 
 
(5) Ha a felperes rendelkezik telefonszámmal, faxszámmal, illetve e-mail címmel, azt a keresetlevélben fel kell 
tüntetnie. 
 
 
 
 
 
 


